V Ý Z V A
na predloženie ponuky na dodanie (tovarov) zákazky s nízkou hodnotou
podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
s názvom „Nákup komponentov na stavbu zariadenia pre pestovanie kryštálov,
pre povrstvovanie dielov: diely pneumatiky“.

Identifikácia obstarávateľa:
Názov:
Sídlo:
IČO:
Kontaktná osoba:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Webové sídlo:

PHOSTEC, s.r.o.
Priemyselná 962, 966 01 Hliník nad Hronom, Slovenská
republika
31645861
Ing. Peter Takáč
+412 903 500932
+421 681 2556
peter.takac@phostec.eu
http://www.phostec.eu

Typ zmluvy:
Kúpna zmluva podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
Miesto dodania predmetu zákazky: Priemyselná 962, Hliník nad Hronom
Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
Predmetom zákazky je pneumatický modul pre ovládanie procesných ventilov
technologického zariadenia pre výrobu polovodičových materiálov.
Modul pozostáva z troch celkov s nasledujúcimi parametrami:
1. Modul úpravy vzduchu s prietokom > 2500 Nl/min, rozsah regulovaného tlaku 0,050,85 MPa
- vstup aj výstup stlačeného vzduchu pre hadicu s vonkajším priemerom 8mm
- 3/2 ventil s integrovaným tlmičom hluku
- regulátor tlaku s regulovateľným rozsahom 0,05-0,85 MPa s filtrom 5
mikrometrov a odpúšťaním kondenzátu, integrovaný manometer
- všetky potrebné spojovacie a upevňovacie prvky
- polyuretánové hadice na prívod a odvod vzduchu priemer 8 mm a 4 mm
2. Integrovaný kompaktný ventilový blok
- 3x 5/2 elektromagnetické bistabilné ventily s prietokom > 200 Nl/min
- 4x 3/2 elektromagnetické ventily s prietokom > 200 Nl/min
- integrovaný tlmič hluku
- pripojenie k nadradenému riadiacemu systému pomocou D-SUB alebo
alternatívny konektor
- riadiace napätie 24V DC
- riadenie reléovou logikou

- krytie IP 67
- životnosť min. 200 miliónov zopnutí
- možnosť jednoduchého rozšírenia o ďalšie ventily
3. Súbor pneumatických valcov
- 3x kompaktný dvojčinný valec s 50 mm piestom.
 zdvih 75 mm
 v zasunutom stave piestnica vyčnieva 25 mm od čela valca
 piestnica odolná voči korozívnemu prostrediu
 upevnenie valca pomocou závitových dier
 snímač koncovej polohy s LED signalizáciou
 rýchlospojky na privedenie stlačeného vzduchu s možnosťou
regulácie prietoku
- 4x kompaktný jednočinný valec s 25 mm piestom
 zdvih 10 mm
 piestnica odolná korozívnemu prostrediu
 upevnenie valca pomocou závitových dier
 snímač koncovej polohy s LED signalizáciou
 rýchlospojky na privedenie stlačeného vzduchu s možnosťou
regulácie prietoku
Slovník spoločného obstarávania:
Súvisiace tovary: 42124130-4 Časti pneumatických strojov
Podmienky účasti:
Na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní sa požaduje predložiť:
- platné Potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov alebo kópiu aktuálneho
dokladu o oprávnení dodávať požadovaný tovar a
- čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá evidované daňové nedoplatky, nedoplatky
poistného na zdravotné a sociálne poistenie, nedoplatky príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
V prípade, že uchádzač nepredloží vyššie uvedené doklady minimálne v lehote stanovenej na
predkladanie ponúk, bude vyzvaný na ich predloženie a v prípade, že ich ani potom
nepredloží, bude z verejného obstarávania vylúčený.
Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:
Nepovoľuje sa
Variantné riešenie:
Nepovoľuje sa
Lehota na dodanie predmetu zákazky:
Dodanie predmetu zákazky obstarávateľovi najneskôr do 2 mesiacov od uzavretia
kúpnej zmluvy
Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:
a) Dňa 14.06.2012 do 12.00 hodiny

b) Doručenie ponuky poštou v uzavretej obálke s označením: „Súťaž: Nákup
komponentov: pneumatika – neotvárať“ na adresu uvedenú v bode 1. tejto
Výzvy alebo osobne na tej istej adrese.
c) Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a ponúknuté ceny majú byť uvedené
v mene: Euro.
Podmienky financovania:
Predmet zákazky sa bude financovať z finančných prostriedkov pochádzajúcich z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja, čiastočne zo štátneho rozpočtu a čiastočne aj z vlastných
finančných prostriedkov. Platby sa budú realizovať formou bezhotovostného platobného
styku v lehote splatnosti faktúry 90 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia obstarávateľovi.
Kritériá na hodnotenie ponúk:
Jediným kritériom je najnižšia celková cena – t.j. cena bez DPH. Cenu je potrebné uviesť
v členení: bez DPH a s DPH.
V prípade, že uchádzač nie je platiteľom DPH, musí na to v ponuke upozorniť, a jeho ponuka
bude zahrnutá do hodnotenia.
Ďalšie informácie:
a) Otázky resp. žiadosti o vysvetlenie týkajúce sa technických požiadaviek na predmet
zákazky je potrebné posielať na adresu jan.fedor@phostec.eu
b) Organizácia PHOSTEC, s.r.o, si vyhradzuje právo podmienky uvedené v tejto výzve
meniť alebo toto obstarávanie zrušiť.
c) Organizácia PHOSTEC, s.r.o, si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu na dodanie
predmetu zákazky s úspešným uchádzačom.
d) Organizácia PHOSTEC, s.r.o., je povinná bezodkladne po ukončení vyhodnotenia
ponúk predložených uchádzačmi a po oboznámení uchádzačov s výsledkom
vyhodnotenia, avšak najneskôr 30 dní pred plánovaným dátumom podpisu zmluvy na
dodávku tovarov s úspešným uchádzačom predložiť poskytovateľovi NFP kompletnú
dokumentáciu z tohto verejného obstarávania.
e) Proti rozhodnutiu organizácie o výbere úspešného uchádzača pri postupe zadávania
zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky v zmysle platného zákona
o verejnom obstarávaní.
f) Všetky náklady spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného
obstarávania.
g) Úspešný uchádzač, s ktorým bude uzavretá zmluva, je povinný strpieť výkon
kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, ktorý bude vykonaný oprávnenými
osobami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, a je
povinný poskytnúť kontrolnému orgánu všetku potrebnú súčinnosť.
h) V prípade, že s úspešným uchádzačom nebude možné uzavrieť zmluvu, alebo ak
úspešný uchádzač, s ktorým obstarávateľ uzavrie zmluvu, stratí v priebehu jej plnenia
schopnosť ju plniť, obstarávateľ uzavrie zmluvu na dodanie predmetu zákazky
s uchádzačom, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako druhá najlepšia.
V Hliníku nad Hronom, 28.05.2012
Ing. Peter Takáč,
projektový manažér

